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Zeer geachte leden van het Genootschap,
Eerder heeft het bestuur u al laten weten dat er enige
obstakels zijn opgeworpen op de weg die het
Genootschap zich had voorgesteld te gaan bij het
eeuwfeest van Boon. Met name als gevolg van het
besluit van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)
uitsluitend de basissubsidie (€ 750) toe te kennen en
niet de projectsubsidie voor Boelvaar Poef (BP) en
activiteiten in het kader van 100 jaar Boon. De nieuwe
opstelling van het VFL impliceert dat de uitgave van
BP in zijn huidige vorm niet meer mogelijk is en
omvangrijkere activiteiten tot het verleden behoren.
Ons beroep tegen de beslissing is afgewezen en
daarmee zijn we grotendeels op eigen inkomsten (om
en nabij € 13.500) aangewezen. Van de provincie
Oost-Vlaanderen ontvangen we jaarlijks een bijdrage
van ongeveer € 2.500 en dat vormt thans onze schat.
Onze jaarlijkse uitgaven waren echter hoger en met
name dit jaar veel hoger voorzien. Hoe de kloof te
overbruggen?

Wij hebben er een groot vertrouwen in dat u bereid
zult zijn de meerprijs van deze eenmalige uitgave van
BP in boekvorm mede te helpen dekken. De
dekkingsgraad wordt zelfs aanmerkelijk uitgebreid als
u in wilt tekenen op meerdere exemplaren. Het is een
exclusief cadeau voor verzamelaars want de oplage is
vrijwel alleen voorbehouden aan leden, de stad Aalst
en de provincie Oost-Vlaanderen. Slechts een zeer
gering deel zal bij een paar boekhandels verkrijgbaar
zijn.

Want we willen BP blijven uitbrengen, dit jaar en
volgende jaren en we willen ook het voorgenomen
gedenkboek 100 jaar Boon uitgeven. Het bestuur heeft
een constructie bedacht die uitgave naderbij brengt bij
bundeling van Boelvaar Poef 3 en 4, met afname van
grotere aantallen exemplaren door de stad Aalst en de
provincie Oost-Vlaanderen en afzet in de boekhandel.
Maar dan nog resteert er een gat.

Ik dank u zeer voor uw vertrouwen en voor uw
medewerking.
Met hartelijke groet,
Willem M. Roggeman
voorzitter

Om dat te dichten vragen wij uw medewerking en
bijdrage. Door in te tekenen op de afname van een of
meer exemplaren van het gedenkboek De eerste eeuw van
Boon voor de prijs van € 12,50 (inclusief verzending).
U ontvangt een boek van om en nabij 200 blz., met
harde kaft waar tussen de bijdragen scheppend en
oorspronkelijk werk van achttien bekende auteurs uit
Vlaanderen en Nederland, zoals onder meer Kristien
Hemmerechts, Monika Van Paemel, Geert van
Istendael, Piet Gerbrandy, Erik Verpaele, Peter
Holvoet – Hanssen, Victor Vroomkoning om maar
eens wat te noemen, alsmede grafisch werk, met als
vertrekpunt in iedere bijdrage de fascinatie van de
schrijver / graficus voor (aspecten van) het werk en de
persoon Louis Paul Boon. Het wordt een heel mooi
boek.

Aarzel niet, stuur een bericht aan mail@lpboon.net
met mededeling van uw inschrijving onder vermelding
van naam en adres. U wordt niet gefactureerd. Maak
het verschuldigde bedrag over aan de Belgische of
Nederlandse rekening (zie onder) en u staat genoteerd.
De presentatie van De eerste eeuw van Boon is voorzien
op 20 oktober te Aalst. Ik hoop u daar te mogen
begroeten.
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